
Florentina Holzinger
TANZ
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concept, performance, choreografie Florentina Holzinger
performance van en met Renée Copraij, Beatrice Cordua, 
Evelyn Frantti, Lucifire, Annina Machaz, Netti Nüganen, 
Suzn Pasyon, Laura Stokes, Veronica Thompson, Lydia 
Darling

videodesign, live camera Josefin Arnell geluidsontwerp, 
live geluid Stefan Schneider lichtontwerp, technische 
leiding Anne Meeussen ontwerp set Nikola Knezevic 
assistentie set Camilla Smolders assistentie techniek 
Koen Vanneste dramaturgie Renée Copraij, Sara Ostertag 
coaching Ghani Minne, Dave Tusk muziek coaching 
Almut Lustig outside eye Michele Rizzo, Fernando 
Belfiore theorie, onderzoek Anna Leon advies kostuum 
Mael Blau prothese, masker studenten Maskenbild 
Theaterakademie August Everding (München), Marianne 
Meinl ondersteuning stunts Haeger Stunt & Wireworks 
stunt instruktie Stunt Cloud GmbH (Leo Plank, Phong 
Giang, Sandra Barger)

management Something Great (Berlijn) & DANSCO 
(Amsterdam) internationale spreiding Something Great 
(Berlijn) produktieleiding Laura Andreß financieel beheer 
Julia Haas/SMART (Wenen)
coproductie deSingel, Spirit und Tanzquartier Wien, 
Spring Festival (Utrecht), Theater Rotterdam, 
Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt), Arsenic 
(Lausanne), Münchner Kammerspiele, Take Me 
Somewhere Festival (Glasgow), Beursschouwburg 
(Brussel), Sophiensaele (Berlijn), Frascati Productions 
(Amsterdam) und Theater im Pumpenhaus (Münster), 
asphalt Festival (Düsseldorf).
met de steun van O Espaço do Tempo (Montemor-o-
Novo), Fondation LUMA (Arles), De Châtel Award
met dank aan CAMPO Gent, ImPulsTanz, Eva Beresin, 
Stefanie Leitner, Tanz-Archiv MUK Wenen, 
Stimuleringsfonds Creative Industries, Mochi Catering 
(Wenen), Andres Stirn
ondersteund door de culturele afdeling van de stad 
Wenen, de bondskanselarij voor kunst en cultuur (BKA) 
en het Fonds Podiumkunsten Nederland.

In een aantal scènes komt zelfpijniging en bloed voor. 
Dit kan op sommige toeschouwers verstorend werken.

vr 8, za 9 nov 2019 / 20 uur / Theaterstudio
De voorstelling duurt ongeveer twee uur. Er is geen pauze.



“Feminism, of course, has always 
been an exercise 
in science-fiction.” - Laurie Penny

Florentina Holzinger staat bekend 
als een ongemeen sterke performer, 
ongepolijst, uitdagend en brutaal. In 
haar voorstellingen put zij uit de 
grote iconen van de kunst- en 
dansgeschiedenis, maar evenzeer 
uit popcultuur en entertainment. 
Haar werk bevindt zich op de grens 
tussen performance art, 
choreografie, ritueel en stuntshow. 
In TANZ kijkt ze naar de 
balletgeschiedenis en brengt ze haar 
eigen hedendaagse interpretatie van 

‘La Sylphide’, gecoproduceerd door 
deSingel. De originele versie werd 
beschreven als het eerste ballet dat 
zich volledig op gemoed en dans 
focuste, zonder narratief. Het stuk 
toonde verschillende in het wit 
geklede nimfen die in het maanlicht 
dansen. Sylphiden zijn 
mythologische geesten met een 
delicaat, fijn, mensachtig lichaam en 
kunnen zich voortplanten; maar in 
tegenstelling tot mensen zijn ze 
zielloos. Voor Florentina Holzinger is 
het een ideaal vertrekpunt om net 
als in vorige creaties het vrouwelijk 
lichaam als “machine voor special 
effects” te onderzoeken.
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Performance, Porno, Provocatie
door Carola Wittrock

“Waarover het gaat is dit: het lichaam in verhouding tot 
zijn omgeving. Dat is de essentie van mijn werk.” 

Florentina Holzinger, choreografe uit Wenen: 
onverschrokken, onconventioneel. Haar voorstellingen 
hebben inmiddels een cultstatus. Ze tast de grenzen 
van de goede smaak en van haar eigen lichaam af. Het 
lichaam van de danser - hoe kan het zichzelf 
vormgeven door te boksen? Of door ballet? Hoe kan 
het zichzelf laten vliegen? Kan het lichaam worden 
gebruikt als een special effect, als een machine?

Naaktheid als kostuum
In haar laatste stuk ‘Apollon’ ontvouwt Holzinger een 
spektakel van dans, acrobatiek en lichaamsoefeningen. 
De god Apollo wordt vervangen door een rodeostier. 
Het klassieke ballet wordt gedeconstrueerd. Een 
ensemble van uitsluitend dames speelt, eerder dan 
sierlijke muzen in tutu, heel naakt en zeer bevrijd. "Het 
is niet alsof we ons naakt voelen", zegt Holzinger. "We 
praten altijd over het 'naaktkostuum' omdat het voor 
ons echt werkt als een kostuum. Mensen projecteren 
onwaarschijnlijk veel op die naaktheid."

Het feminisme naar het ballet brengen
De repetities voor de nieuwe creatie ‘TANZ’ vinden 
momenteel plaats. Deze keer behandelt Holzinger ‘La 
Sylphide’, een balletthema uit de 19e eeuw, het begin 
van dans in tutu. "Wat mij interesseert is: wat heeft 
deze oude danstraditie, die nog steeds in de 
operahuizen wordt gepresenteerd, te maken met het 
nu?” 

Het thema ballet komt steeds weer op het pad van de 
choreografe. Het heeft haar gevormd, in de zin dat ze 
vroeger steeds te horen kreeg: je hebt er geen lichaam 
voor! “Ik denk dat ballet veel te maken heeft met het 
omgaan met trauma, omdat het op een bepaalde 
manier het lichaam van de vrouw weergeeft en omdat 
het gebaseerd is op traditionele opvattingen over hoe 
het lichaam van een vrouw op het podium beweegt. 
All die ideeën over lichtheid en gemak en over het 
ingaan tegen de zwaartekracht ...”

Op ironische wijze ontmantelt ze ook het verhaal van 
‘de sierlijke danseres’ in haar nieuwe stuk. "Zo moet 
het, voor de vrouwen", zegt ze.  "Ballet heeft een grote 
behoefte om feministisch te zijn, zo zie ik het. Daar ligt 
mijn bekommernis om ballet - omdat ik vind dat 
iemand er zich vanuit een feministisch perspectief 
over moet buigen.”

Het lichaam als een veld van experimenten
Florentina Holzinger probeert nieuwe dingen zonder 
angst en taboes. Ze vindt het ook niet erg als 
sommigen de voorstelling alleen zullen komen 
bekijken om naakte vrouwen op machines te zien 
dansen. Ook hier houdt zij zich bezig met het lichaam 
als een veld van experimenten waarmee men alles kan 
doen. "Sociaal gezien is het zo dat men bepaalde 
grenzen aan het lichaam toekent," zegt Holzinger, "die 
vaak alleen in het hoofd bestaan   en die men op een 
bepaalde manier moet bevragen of testen."

Zes jaar geleden ging dat mis: ze botste frontaal op 
haar gezicht tijdens een acrobatische act. "Ik ben 
fysiek hersteld", zegt ze. "Maar er was een soort 'reality 
check' en dat heeft me veel geleerd over wat ik van 
mijn lichaam kan verwachten, wat ik echt van mijn 
lichaam wil eisen. Maar ook wat produktietechnisch 
redelijk is.”

"Dat is allemaal dans!"
Tegenwoordig doet ze niet meer alles zelf, haar 
gezelschap is een collectief, de vrouwen komen uit 
heel verschillende gebieden: van dans tot ballet, maar 
ook van theater en circus. De repetities zijn een 
proces, en iedereen is gelijk. Holzinger zegt: "Als 
choreograaf zie ik mezelf niet als de persoon die 
anderen toont wat te doen, maar eerder dat ik mensen 
in een bepaalde context cureer zodat ze van elkaar 
leren en ik ook van hen.”

In het ensemble zit ook een tachtigjarige voormalige 
prima ballerina, die ‘Les Sylphides’ vroeger gedanst 
heeft. De voorstelling zal noch theater, noch dans, 
noch spektakel zijn, voor Holzinger hoort dat allemaal 
tesamen. “Daarom heb ik voor de titel TANZ gekozen, 
zodat mensen denken: dit is allemaal dans. Van zodra 
het publiek de theaterzaal betreedt, ervaart het dans, 
op een of andere manier. Of misschien ook niet.”

Uit: daserste.de , 21 aug 2019



deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid

mediasponsors

Grand café deSingel drankjes / hapjes / snacks uitgebreid tafelen 
open alle dagen: 9-24 uur / informatie en reserveren: +32 (0)3 237 71 00 of  
grandcafedesingel.be 
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Florentina Holzinger is een Oostenrijkse 
podiumkunstenares die woont en werkt tussen Wenen 
en Amsterdam. In haar werk onderzoekt ze verschillende 
manieren van vrouwelijke representatie en bevraagt 
ze doorgedreven vrouwelijke lichamelijkheid. Daarbij 
zoekt ze continu de grens op tussen Kunst met grote K 
enerzijds en gratuit entertainment anderzijds. Iconografie 
uit de kunstgeschiedenis en uit het ballet mengt ze 
met popcultuur en lichaamstaal van o.a. kickboxen, 
yoga, circus of striptease. Ze maakte verschillende 
spraakmakende voorstellingen samen met Vincent 
Riebeek. TANZ is de derde voorstelling die ze maakt uit 
eigen naam. Daarvan was 'Recovery' reeds te zien tijdens 
BOUGE B 2015.  Samen met Cecilia Bengolea creëerde ze 
voor BOUGE B 2018 'Insect Train'.


